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Disposisjon, bakgrunn
• Vurderingskriterier; forutsetninger for vurderingene

• Beregninger av skatte-effekter for selskaper i skatteposisjon

• Konklusjoner fra beregningene

• Selskaper utenfor skatteposisjon

• Forsøk på svar på spørsmålene i invitasjonen

• Diverse andre spørsmål

Egen bakgrunn:

• Doktorgrad i samfunnsøkonomi fra MIT, 1987

• Ansatt ved UiO 1984–2016, fra 2001 som professor

• Medlem av Petroleumsskatteutvalget 1999–2000 (NOU 2000:18)

• Medlem av det uavhengige Klimaomstillingsutvalget (2020)

• Var engasjert av Finansdepartementet i mars 2021 for å kommentere hvordan 

selskapsskatt og særskatt bør samordnes

Forbehold:

• «There are many unresolved issues in taxation of nonrenewable resources» 

(Lund 2017)
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Vurderingskriterier
• Maksimalt samfunnsøkonomisk overskudd

• Vil fra begynnelsen se bort fra klima- og miljøproblemer

– De er viktige, men bør løses med målrettede virkemidler

– Dårlig utformet petroleumsskatt kan forverre problemene

• Maksimal sum av statens og selskapenes overskudd (nåverdi)

– Nøytralt skattesystem; et prosjekt (evt. en endring av et prosjekt) skal være

lønnsomt etter skatt hvis og bare hvis det er lønnsomt i fravær av skatt; da 

vil selskapene velge å maksimere summen (slik de verdsetter kontantstr.)

– Et nøytralt system korrigerer ikke for eventuelle avvik mellom selskapenes 

og statens verdsettingskriterier

• Modifikasjon:  Det er 22% selskapsskatt i andre sektorer

• Kan argumenteres for at særskatt bør være nøytralt tillegg, dvs.

– Et prosjekt (evt. endring) skal være lønnsomt etter kombinasjon av 

særskatt og selskapsskatt hvis og bare hvis det er lønnsomt under 

selskapsskatt alene; kommer tilbake til dette

– Forskjellig kriterium siden selskapsskatten kan ødelegge lønnsomheten i

prosjekter som er marginalt lønnsomme før skatt
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Hvordan vil skatt påvirke selskapenes valg?
• Vil sammenlikne det foreslåtte systemet med det eksisterende

(“2019-systemet”) og med det midlertidige fra juni 2020 (“2020”)

• Selskapenes beslutningskriterier er ukjente og kan være ulike

– Vil bygge på standard læreboksteori om beslutninger i ASA

• Valg av kalkulasjonsrente viktig

– Omstridt i diskusjon om norsk petroleumsskatt siden 2001, som

del av en større, internasjonal diskusjon

– Velger derfor å vise beregninger for et intervall av kalk.renter

– Kalkulasjonsrenten som brukes her, blir bare brukt til å 

neddiskontere verdi av forventede framtidige skattefradrag

– Ulik selskapets kalk.rente for forventet netto kontantstrøm

• Under 2019 og 2020 har fradrag for gjeldsrenter vært viktig

– Bruker Departementets forutsetning om 3,5% lånerente

• Beregner først for selskap som er i skatteposisjon hvert år, 

metode som i Lund (2020a)
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Nåverdiberegning; selskap i skatteposisjon

• Viser andelen av investeringskostnad som bæres av selskap
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Konklusjon fra NV-beregning
• Forslaget gjør særskatt til et nøytralt tillegg til selskapsskatt

• Dette følger av utformingen, en kontantstrømskatt med umiddelbar 

utbetaling ved negativ kontantstrøm

– Nøytralitet av en slik skatt følger av verdiadditivitet, også under usikkerhet

• Men selskapsskatten som er foreslått, avviker noe fra det 

Departementet tidligere har framstilt som et ideal

– Avvik fordi avskrivningene er raskere enn typisk verdifall

– I likhet med andre næringer er det heller ikke inflasjonskorreksjon

• Sammenlikning med 2019- og 2020-systemene avhenger av 

kalkulasjonsrenten som benyttes; kontroversielt

– Gunstig endring fra 2019 for selskap som benytter høy 

kalkulajonsrente for skattefradragene, innstramming for andre

• Denne kontroversen er i seg selv et argument for forslaget

• Det blir mye mindre viktig hvilken kalk.rente som benyttes

• Grunn til å feste lit til at dette systemet kan ligge fast
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Selskap med usikker skatteposisjon
• Både 2019- og 2020-systemene ga full sikkerhet for at 

selskapene til slutt ville nyte godt av alle fradrag

– Opphørsrefusjon sammen med forrentning ved framføring av 

underskudd og ubenyttet friinntekt

– Dessuten leterefusjon, som styrker likviditet og fjerner eventuell tvil 

om politisk stabilitet omkring framtidige fradrag for letekostnader

• For særskatt vil forslaget sikre det samme, og den eventuelle 

tvilen, eller misnøye med for lav framføringsrente, tas bort

• For selskapsskatten får selskapene nå samme situasjon som i 

andre næringer:  Underskudd framføres uten rente; kan tapes

• Selskapenes beslutninger påvirkes av slik usikkerhet, men ikke 

av at særskatt kommer på toppen av selsk.skatt

• Uansett usikkerhet i framtidig skatteposisjon vil særskatten 

splitte nettoverdi etter selskapsskatt slik at staten får 71,8%

– Basert på std. finansiell økonomi, sett fra selskapenes synspunkt
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Skatt på normalavkastningen?

• Forslaget tar sikte på at selskapsskatt i petroleum som i andre 

sektorer skal gi samme skattekile, dvs. differanse mellom 

avkastningskrav før og etter skatt, i alle sektorer

• Innebærer en effektiv utnyttelse av den samlede kapitalen

• Men to mulige utforminger

– (Alt. 1) Hvis selskapsskatt i petroleum hadde beholdt garantien for 

fradragene, slik som i særskatten og slik som tidligere, ville 

skattekilen være den samme uavhengig av om selskapet i 

framtidige år kan havne utenfor skatteposisjon for selskapsskatt

– (Alt. 2) I det foreslåtte systemet er det derimot bare framføring av 

underskudd nominelt uten rente, og uten noen garanti for å kunne 

nyte godt av fradraget seinere; i beste fall for selskapet gir det like 

gode fradrag som i alt. 1, men det er mer eller mindre sannsynlig å 

havne utenfor skatteposisjon i ett eller flere år, det vil si at alt. 2 er 

entydig dårligere og gir en større vridningseffekt enn alt. 1
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Skatt på normalavkastningen, forts

• Muligheten for at skattefradrag kan miste nåverdi, eller gå tapt 

fullstendig, er tilstede også i andre sektorer

• Formelt sett vil de reglene som gir opphav til vridning, altså 

reglene for selskapsskatt, bli omtrent de samme under det 

foreslåtte systemet som i skattesystemet for andre sektorer

• Reelt sett kan det være ulikheter i f.eks. grad av usikkerhet i det 

enkelte år, eller i tidsutstrekningen av prosjekter, eller i 

avhengigheten mellom usikkerhet i ulike år; gir ulik vridning

• Større usikkerhet i petroleum kunne begrunne gunstigere regler

• Ulike muligheter for konsolidering er også mulig begrunnelse

• Men garanterte fradrag har uansett vært gunstigere enn i andre 

sektorer; vanskelig å tenke seg system som gir vridningseffekt 

som er lik i sektorer med ulike grader av usikkerhet

2. desember 2021 D. Lund:  Forslag til petroleumsskatt september 2021 9



Sammenlikning av skattesystemene:

Effekt på investeringer
• Hvis selskapene baserer seg på nåverdiberegninger, vil 

skattene påvirke i retning av at flere eller færre investeringer blir 

akseptert, avhengig av om den andelen de bærer av en 

investering etter skatt, er mindre eller større enn 22 prosent

• Forslaget er

– en utvetydig innstramming sammenliknet med 2020-systemet

– en innstramming sammenliknet med 2019-systemet hvis kalk.rente 

for skattefradrag er lavere enn 8,5% nominelt

• I høringsforslaget (s. 6) er provenyeffekten for staten beregnet 

som 7 mrd. kr. som nåverdi for investeringer som foretas i 2022

• Men dette er beregnet uten å ta hensyn til at en må vente at 

skatteendringer påvirker investeringene

– Samme problem i forbindelse med behandlingen i mai-juni 2020

• Vil være sterkt ønskelig om Departementet kan predikere 

effekten av skatteendring og dermed gi realistisk provenyanslag
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Svar på spørsmålene i invitasjonen
• Hva var galt med det forrige systemet?

– Verdi av skattefradrag i høy grad avhengig av kalkulasjonsrente og 

opplevd politisk risiko; etter min mening var de for gunstige

• Hvordan vil systemet slå ut for realøkonomien?

– Viktigste effekt av petroleumsskatt på realøkonomien dette tiåret ser ut til å 

bli en opphoping av PUD innen januar 2023, og tilhørende betydelig økning 

og deretter nedgang i investeringer

– Forslaget er ikke så forskjellig fra 2019-systemet at denne uheldige 

opphopingen vil bli vesentlig endret

• Hvordan vil forslaget slå ut for ulike selskaper?

– For store selskaper med forholdsvis trygg skatteposisjon vil systemet 

nærme seg et nøytalt system, enten man mener det tidligere systemet ga 

insentiv til under- eller overinvestering, og i begge betydninger av «nøytral»

– For mindre selskaper to motstridende effekter, mer usikkerhet om 

fradragsverdi i selskapsskatt, men samtidig kan tidligere fradrag i særskatt 

avhjelpe eventuelle finansieringsproblemer

• Er det et skattesystem for framtiden?

– Ja, selv om ikke alle problemer løses
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Hvilken skattesats?  Bruttoskatt (royalty)?
• Økonomisk teori tolkes gjerne som anbefaling av nøytral skatt på 

ressurrente, men sier lite om skattesats

• Teoretisk nærliggende:  99 prosent; så høy som mulig, men med et 

insentiv til selskapene for å maksimere verdi etter og før skatt

• Ikke åpenbart at dette kan praktiseres

• 78 prosent et praktisk kompromiss, men hvorfor 78 prosent?

• Mulig grunn til mindre enn 99 prosent:  Transfer pricing, 

inntektsflytting, BEPS

• Kan begrunne kombinasjon av nøytral ressursrenteskatt med en viss 

bruttoskatt (royalty, produksjonsavgift) (Lund 2002b)

• En annen begrunnelse for en bruttoskatt kan være å korrigere en 

negativ eksternalitet proporsjonal med utvunnet mengde (—klima?)

• Vil disse to begrunnelsene for bruttoskatt gi opphav til mer bruttoskatt, 

eller vil den ene også avhjelpe det andre behovet?

• Lund (2020b) viser i en enkel modell at begrunnelsene gir opphav til to 

ledd i en bruttoskatt, som adderes, pluss en positiv samvirkning
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Hvilke investeringer gjelder forslaget for?

• Skal gjelde f.o.m. 2022 for investeringer som ikke er omfattet av 

det midlertidige 2020-systemet

• Høringsnotatet skriver om 2020-systemet:

– “Fra 2022 vil de midlertidige reglene, som ble innført våren 2020, 

gradvis fases ut” (s. 3) (og tilsv. øverst s. 22)

– “Reglene foreslås å gjelde for investeringer pådratt fra og med 

inntektsåret 2022, som ikke er omfattet av de midlertidige reglene” 

(s. 22)

• Den første av disse påstandene er klart misvisende

– Det er fullt tenkelig at et betydelig større investeringsvolum i 2023–

2025 blir omfattet av de midlertidige reglene enn det volumet som 

blir omfattet i 2020–2022

– Som kjent vil nye prosjekter som leverer PUD mellom 2020 og 

januar 2023, og blir godkjent innen januar 2024, omfattet

• Den andre påstanden har en meningsforvirrende kommafeil
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Forhold til skattlegging utenlands
• Avsnitt 4.11 (s. 41) handler om behandling av særskatten i 

skatteavtaler i med andre stater

– “Departementet ser det ikke som aktuelt å la andre staters regler for 

behandling av norsk petroleumsinntekt avgjøre hvordan Norges 

internrettslige lovgivning om skattlegging av inntekt fra petroleumsutvinning 

på norsk kontinentalsokkel utformes.  Skattesystemet som skal sikre 

statens andel av grunnrenten fra kontinentalsokkelen må utformes slik 

Stortinget anser det mest tjenlig.”

• Dette kan oppfattes som et godt prinsipp, men Stortinget bør bli 

opplyst om mulige konsekvenser

• Hvis Norge er interessert i investeringer fra selskaper med 

hovedkontor eller eiere i utlandet, er det relevant for Norge hvordan 

inntekter fra Norge blir skattlagt underveis til eierne

• Dette kan avhenge av detaljer i norsk skattlegging

• Norge bør f.eks. være sikker på at ingen former for refusjon for 

negative norsk skatt blir skattlagt som inntekt i utlandet
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Kontantstrømskatt versus statsdeltakelse

• En kontantstrømskatt med umiddelbar refusjon av negative 

skatt vil svare til statsdeltakelse

– I dette tilfellet riktignok “statsdeltakelse etter at selskapsskatt er 

betalt”, som er en kunstig konstruksjon

– Men høringsforslaget antyder at hensikten også kunne ha vært 

oppnådd med å ilegge selskapsskatten etter særskatten; da ville 

særskatten gi samme kontantstrømmer som statsdeltakelse

• Interessant å spørre hvorfor staten ikke velger økt 

statsdeltakelse i stedet; kunne også sikre staten økt innflytelse

• Til dels skyldes dette forhistorien, men i tillegg:

– Kanskje ønsker staten å sikre selskapenes innflytelse, for at de 

ikke skal miste interessen for å delta

– Kanskje ville statsdeltakelse i stedet for særskatt ha åpnet for økt 

skattlegging i utlandet av inntekter fra norsk petroleum, hvis betalt 

særskatt godskrives som skatt, i motsetning til statsdeltakelse
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Kontroversen om kalkulasjonsrente

Capital projects are normally valued by discounting the total after-

tax cash flow they are expected to generate. Depreciation tax 

shields contribute to project cash flow, but they are not valued 

separately; they are just folded into project cash flows along with 

dozens, or hundreds, of other specific inflows and outflows. The 

project’s opportunity cost of capital reflects the average risk of the 

resulting aggregate.

However, suppose we ask what depreciation tax shields are worth 

by themselves. For a firm that’s sure to pay taxes, depreciation tax 

shields are a safe, nominal flow. Therefore, they should be 

discounted at the firm’s after-tax borrowing rate.

Brealey, Myers, and Allen (2008), Principles of Corporate Finance, 9th ed., p. 561
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Henvisninger og utdypinger
• Her følger henvisninger for de enkelte sidene, spesielt til mine egne artikler, der det er videre henvisninger til 

faglitteraturen.  Referanseliste følger på siste side.  Lund (2009) gir en generell oversikt over faglitteratur om 

grunnrenteskatt på ikke-fornybare ressurser.

• Side 3:  Det er en gjennomgang av nøytral skatt i Lund (2002a).

• Side 4:  Diskusjonen om kalkulasjonsrente er et tema i Lund (2013, 2014) og i Davis og Lund (2018).

• Side 5:  Bare kurven "Forslag 2021" er ny her.  De andre kurvene fins også i Lund (2020a), der tilsvarende kurver 

også er beregnet for forslagene til midlertidig system som ble framlagt av Finansdepartementet og fra Norsk Olje 

og Gass.

• Side 6:  Nøytralitet av kontantstrømskatt under usikkerhet er drøftet i Lund (2011), spesielt også for situasjoner 

med realopsjoner.

• Side 7:  Virkningen under usikkerhet av skatt med ufullstendig tapsfradrag, slik som den selskapsskatten som er 

foreslått, kan analyseres med metoder som vist i Lund (1992, 2014).

• Side 8:  Petroleumsskatteutvalget (NOU 2000:18) gikk inn for å skattlegge normalavkastningen som i andre sektorer 
gjennom en selskapsskatt (avsnitt 9.3).  Men utvalget gikk inn for framføring av underskudd i selskapsskatten med 
rente, og muligheten for å selge disse posisjonene ved opphør av virksomheten (avsnitt 9.5.5).  Forslaget i 
høringsnotatet fra september 2021 er mindre gunstig for selskapene ved å fjerne denne garantien for å få nyte godt 
av fradragene.
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